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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja oSwietlenia
ulicznego w ramach,programu "SOWA - oSwietlenie zewngtrzne".
Numer postgpowania ZDMNMIDZP I 46 IPN I 40 I 19 .

Miasto Stoleczne WarSzawa - Zarzqd Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. 1 i ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam6wiefi publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z p6in. zm.) odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcg oraz zmienia treS6

specyfikacj i istotnych warunk6w zam6wienia.

Pytanie nr I
Czy zamaviaj4cy dopuszczauZyvania nazw wlasnych w opracowywanej dokumentacji?
OdpowiedZ: i ':

Zgodnie z $ 1ust. 4wzoruumowy:
Dokumentacja projektowa powinna olcreilat przedmiot zam6wienia dla rob6t budowlanych,
w tym w szczeg1lnoici: technologig robdt, materialy i urzqdzenia a takie parametry
techniczne i funkcjonalne przyjgtych rozwiqzari materialowych, wybranej technologii,
urzqdzefi i wyposa2enia w spos6b nie utrudniajqcy uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawq
prawo zam6wiefi publicznych, przedmiotu zamiwienia nie moina opisywat przez wskazanie
znakfw towarowych, patent6w lub pochodzenia, ir1dla lub szczeg6lnego procesu, kt6ry
charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez konlcretnego wykonawcA, jeheli mogloby
to doprowadzi| do uprzywilejowania lub wyeliminowania niekt6rych wykonawciw lub
produkt|w, chyba 2e jest to uzasadnione specyfikq przedmiotu zam6wienia i zamawiajqcy nie
mo2e opisat przedmiotu zam1wienia zo pomocq dostatecznie dokladnych olcreileri,

a wskazaniu takiemu iowarzyszq wyrazy "lub r6wnowa2ny"". W przypadku braku mozliwoSci
opisania przedmiotu zgodnie z wymogami ustawy Wykonawca powinien kahdorazowo
poinformow at o tym fakcie Zamawiaj qc e go.

Nazwy wlasne produkt6w s4 dozwolone tylko w sltuacjach niezbgdnych (np.: bbliczenia
oSwietleniowe) pod warunkiem zaznaczenia, 2e jest to informacja przyldadowa; W opisie
technicznym nale|y dopisa6 adnotacjg, 2e mo2na zastosowad produkty r6wnowazne,

o parametrach nie gorszych ni|przykladowe.

Pytanie nr 2
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziaNalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal (w przypadku Swiadczeri

okresowych lub ci4gtych r6wnie2 wykonuje):
minimum 3 zam6wiehia o lqcznej wartoSci I 200 000,00 zl brutto, w tym jedno zam6wienie

na kwotE co najmniej 600 000,00 zl brutto, polegaj4ce na wykonaniu dokumentacji



projeklowej dla modernizacji, remontu, budowy lub przebudowy oSwietlenia ulicznego lub

zewngtrznego w mieScie powyZej 100 000 mieszkaric6w.
Przez oSwietlenie uliczne lub zewngtrzne Zamawiaj4cy rozumie oSwietlenie dr6g, ci4g6w

pieszych, pieszo-rowerowych, dr6g rowerowych, parking6w zewnEtrznych lub plac6w

realizowan y ch przy u2yc iu ur zEdzefi i element6w o Swietleniowych.

Bior4c pod uwagg dane, kt6re posiadamy przy opracowywaniu analogicznych postqpowari,

referencje'jakich oczekuje zamawiaj4cy s4 nieadekwatne do zalcresu inwestycji. W obrgbie

granic adqninistracyjnych Paristwa Polskiego jest zaledwie 39 miast z liczb4 mieszkaic6w

po*yz.; 100 000 mieszkaric6w w przeci4gu ostatnich 3 lat Zadne zprzedmiotowych miast nie

2lecato- w ,ramach jednego zam6wienia opracowania dokumentacji projektowej powy2ej

600 000 ty..z\,W wyniku tego i2 lvym6g referencyjny jest nieadekwatny w stosunku do

zakresu inwestycji.
Wnioskujemy o zmiang zapis6w punktu 7.2.2 zdolnoSci technicznej lub zawodowe

z
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jeZeli okres

prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal (w przypadku Swiadczeri

okresowych lub ci4gtych r6wnie2 wykonuje):
minimum 3 zam6wienia o l4cznej wartoSci | 200 000,00 zlbrutto, w.tym jedno zam6wienie

na kwotg. co najmniej 600 000,00 z\ brutto, polegaj4ce ,na wykonaniu dokumentacji

projektowgj dla modernizacji, remontu, budowy lub przebudowy oSwietlenia ulicznego lub

zewngtrznego w mieScie powyZej 100 000 mieszkaric6w.

Przez ctswigtlenie uliczne lub zewngtrzne Zatrrawiaj4cy rozumie oSwietlenie dr6g, ci4g6w

pieszych, lii"rro-to*erowych, dr6g rowerowych, parking6w zewngtrznych lub plac6w

iealiiowany.chprzyuZyciu urz}dzeni element6w oSwietleniowych. "

na
Wykonawca w okresie ostatnich 3latprzed uplywem terminu skladania ofert, a je2eli okres

prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal (w przypadku Swiadczeri

okresowych lub ci4glych r6wnie2 wykonuje):
minimum 3 zam6wienia o l4cznej wartoSci I200 000,00 Abrutto, w tym jedno zam6wienie

na kwotg co najmniej 500 000,00 zl brutto w ramach jednego zada3ia, polegaj4ce na

wykonaniu dokumentacji projektowej dla modernizacji, remontu, budowy lub przebudowy

oSwietleniaulicznegolubzewngtrznegonaterenie zurbanizowanym'
przez oSwietlenie .tli"^" lub zewngtrzne Zamawiaj4cy rozumie oSwietlenie dr6g, ci4g6w

pieszyoh, pieszo-rowerowych, dr6g rowerowych, parking6w zewnqttznych lub plac6w

iealizowanychprzy uzyciu urzqdzefii element6w oSwietleniolvych. - i.

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy zmieniatreSi SIWZ w nastqpuj4cy spos6b:

pkt. 7.2.2.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:
Wyt oru*"a w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a je2eli okres

prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal (w przypadku Swiadczeri

okresowych lub ci4glych r6wnie2 wykonuje):
minimum 3 zam6wienia o l4cznej wartoSci 120 000.00 zl brutto, w tYm jedno

zam6wienie na kwotg co najmniej 60 000,00 zl brutto, polegaj4ce na wykonaniu
dokumentacji projektowej dla modernizacji, remontu, budowy lub przebudowy

oSwietlenia ulicznego lub zewngtrznego w mieScie porvyZej 100 000 mieszkarflc6w.

Przez oSwietlenie uliczne lub zewngtrzne Zamawiaj1cy rozumie oSwietlenie dr6g, ci4g6w

piesrych, pieszo-rowerowych, dr6g rowerowych, parking6w zewngtrznych lub plac6w

realizowanych prry uiyciu urz4dzefi i element6w o5wietleniowych.

t.1\



JednoczeSnie Zamawialqcy zmienia termin skladania i otwarcia ofert.

Nowv termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert: 11.06.2019 r. godz.10:00
Termin otwarcia ofert: 11.06.2019r. godz. 10:30

W zwi4zku z powylsrym w rozdziale I SIWZ pkt 8.12., 13.1., I5.1. otrzymuj4 nowe
brzmienie:

8.I2. ,,Ofertg nale?y umie3ci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie
zawartofici bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byd oznaczone
nazwq (firmq) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzqd Dr6g Miejskich
ul. Chmielna I20,00-801 Warszawa oraz opisane

,,Oferta na Opracowanie dokumentacii proiektowei dla zadania pn.
Modernizacia oSwietlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oSwietlenie
zewnetrzne. Nr postgpowania ZDIIf.NM.|DZPl46tPNl40/19. Nie otwierad przed
dniem 11.06.2019 r. do godz. 1.0:30."."

13.1. ,,Oferfy powinny byd zlolorre w siedzibie ZarnawiajEcego w Warszawie przy
ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 11.06.2019 r. do godziny 10:00."

15.1. ,,Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie ZamawiajEcego przy ul. Chmielnej 120,
w Warszawie, w sali nr 311, w dniu 11.06.2018 r., o godz. 10:30."

W wyniku zmiany tre6ci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia,
Zamawiajqcy dokona Tmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 1)

ustawy Prawo zamowieh publ icznych.

JednoczeSnie zgodnie z art. I2a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj4cy niemvlocznie
po zamieszczeniu zmiany tre5ci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zamowrcn
Publicznych, zamieszcza informacj g o zmianach na stronie internetowej .
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